
Kelengkapan dan Tata Tertib Kegiatan Perkemahan "Galang Pawitikra 2018"  

 

Kelengkapan Pribadi: 

 

1. Peserta berpakaian pramuka lengkap ( tongkat dan tali 5 m)  

2. Peserta membawa ponco (Jas hujan)  

3. Peserta membawa perlengkapan ibadah  

4. Kami sarankan peserta membawa makan siang dan minuman hari pertama (Jumat, 20 April 

2018)  

5. Peserta membawa obat-obatan pribadi  

6. Peserta membawa senter/headlamp  

7. Peserta membawa Buku Saku Pramuka, buku tulis dan alat tulis menulis. 

8. Peserta membawa pakaian lapangan/ olah raga (sebaiknya bukan seragam olah raga 

pawitikra) dan pakaian tidur secukupnya. 

9. Pakaian sebaiknya dimasukkan ke dalam kantong plastik dan ditutup rapat. Tiap kantong 

plastik berisi 1 stel pakaian lengkap. Hal ini dilakukan untuk antisipasi terjadi hujan, pakaian 

tidak basah.  

10. Peserta membawa peralatan mandi 

11. Peserta membawa peralatan makan dan minum 

12. Peserta membawa sandal 

13. Peserta ransel+cover bag 

 

Kelengkapan regu: 

1. Peserta diantar dan dijemput orang tua di sekolah, sedang untuk menuju lokasi buper satu 

kelas hanya diperkenankan menyediakan 1 (satu) bus ukuran kecil untuk membawa anak-

anak, serta 1 (satu) mobil pick up untuk mengangkut barang-barang. 

2. Tenda pramuka (tenda prisma) sudah disediakan oleh sekolah. Jika membutuhkan tenda dome 

untuk meletakkan barang-barang, peserta yang menyediakan. 

3. Tongkat untuk mendirikan tenda, membuat dragbar, jemuran dan gapura jumlah secukupnya. 

Untuk membuat dragbar dilengkapi tongkat kecil dengan ukuran 60 cm. 

4. Patok untuk mendirikan tenda jumlah secukupnya. 

5. Tali-temali dan kompas pramuka 

6. Peralatan masak, peralatan makan, alat cuci piring, kompor dan gas portabel. 

7. Bahan-bahan makanan yang akan dimasak untuk keperluan regu dan lomba. 

8. Hand board (papan alas menulis). 



9. Tikar atau alas tidur. Tidak diperkenankan membawa kasur. 

10. Kantong sampah 

11. Alat penerangan/ lampu emergency 

12. Sapu lidi dan serok/ alat-alat kebersihan 

13. Daftar penyakit yang diderita/ alergi tiap anggota regu 

14. Terpal 

15. Cangkul kecil/ cetok dan palu 

16. Kertas HVS 

 

Rincian Kebutuhan peralatan (peregu): 

1. Tenda : Tongkat : 2, Tali 10 m : jumlah menyesuaikan. 

2. Dragbar : Tongkat : 2, Tali 10 m : jumlah 2, ditambah tongkat kecil 2 buah panjang 60 cm. 

3. Jemuran : Tongkat : 5, Tali menyesuaikan  

4. Gapura : Tongkat : 6, Tali menyesuaikan 

5. Pagar bambu: 4 – 10 bilah dengan tinggi 0,7 sd 1 m (menggunakan tali/ rafia). 

6. Patok : sekitar 20 buah. 

Jumlah tongkat keseluruhan (15 + 2 cadangan) 17 buah. 

 

Kelengkapan kelas : 

1. Setiap kelas diperkenankan menyediakan transport perkelas. Tiap kelas akan mendapat 3 

(tiga) label berstempel untuk 3 kendaraan, meliputi : 

a. 1 bus mini untuk membawa anak-anak sekelas. Parkir di sekitar sekolah/halaman 

sebelah Timur Kridosono 

b. 1 pickup/ truk kecil untuk membawa barang-barang sekelas. Parkir di halaman sekolah. 

c. 1 mobil FOS. Parkir di halaman sekolah. 

2. Urutan keberangkatan dari sekolah adalah Bis – Pick up – mobil FOS. 

3. Setiap kelas akan mendapatkan : 

a. 7 cocard merah untuk perwakilan ortu antar/kunjung/jemput. 

b. 2 cocard kuning untuk 2 orang Bapak perwakilan kelas untuk jaga malam. 

4. Pada waktu penjemputan di buper hari Minggu, 22 April 2018 , urutan kehadiran kendaraan 

adalah sebagai berikut: 

a. Pukul 07.00 WIB : Mobil Komite 2, drop orang 

b. Pukul 07.00 WIB : Mobil FOS 10, drop orang dan scnack/makan 

c. Pukul 08.00 WIB : Pickup/truk 10, memuat barang langsung berangkat menuju 

  sekolah. 

d. Pukul 09.00 WIB : Bis FOS, menunggu sampai pembubaran upacara penutupan. 

Tata Tertib Perkemahan “Galang Pawitikra 2018” 



1. Peserta mentaati dan menjalankan tata tertib serta susunan acara Perkemahan “Galang 

Pawitikra 2018”. 

2. Peserta menjaga nama baik SMP Negeri 5 Yogyakarta. 

3. Peserta dilarang membawa handphone/ alat komunikasi lainnya.  

4. Peserta putra dilarang memasuki area tenda putri atau sebaliknya. 

5. Orang tua/wali siswa tidak diperkenankan membantu peserta dalam membawakan barang-

barang keperluan kemah dan tidak diperkenankan membantu mendirikan tenda. Orang 

tua/wali siswa diperkenankan membantu membawakan barang-barang keperluan kemah 

sampai dropping zone/zona pembongkaran dari truk. 

6. Orang tua/wali siswa apababila berkunjung harus memakai cocard yang sudah dibagikan per 

kelas untuk 7 orang di awal pemberangkatan. Cocard warna merah untuk gantian. Saat 

berkunjung hanya sampai di sekretariatan. 

7. Orang tua/wali siswa tidak diperkenankan memasuki area perkemahan pada waktu jam 

berkunjung (hari Jumat dan Sabtu, pukul 17.00 s.d 19.30 WIB). Orang tua/wali siswa hanya 

dijinkan mengunjungi putra/putrinya di tempat kesekretariatan. 

8. Jika melanggar ketentuan di atas akan ada pengurangan nilai peserta. 

 

Materi yang dilombakan: 

 
1. P3K 

2. Drakbar 

3. Pidato bahasa Indonesia. 

4. Pendirian tenda 

5. Membuat Gapura sederhana. 

6. Poster 

7. Sketsa Panorama 

8. Peta Pita 

9. KIM 

10. Pentas Seni 

11. Kebersihan tenda 

12. Story Telling 

13. Hasta Karya 

14. Memasak 


